
     ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Προστατεύει από τη σκουριά μεταλλικές επιφάνειες. Κατάλληλο αστάρι για χρήση σε μεγάλη ποικιλία υλικών όπως: γαλβανιζέ,
αλουμίνιο, χαλκό, ατσάλι, μπρούτζο, σκληρό PVC, πολυεστέρα, πολυουρεθάνη, μελαμίνη και κεραμικά πλακάκια. 
Εξαιρετικό σφραγιστικό για επιφάνειες από ξύλο και MDF, ιδανικό για φινίρισμα λάκας. 
Το Multiuso Agua μπορεί να εφαρμοστεί σε βαμμένες επιφάνειες κάθε τύπου ή να επαναβαφεί με χρώματα ενός και δύο
συστατικών, νερού, διαλύτου, αλκυδικά, πολυουρεθάνης, εποξειδικά κλπ.  
Επιπλέον είναι κατάλληλο για  την αντιμετώπιση λεκέδων σε τοίχους και ταβάνια. Εξαφανίζει τα στίγματα και αποτρέπει την
εμφάνισή τους στις επόμενες στρώσεις της επιφάνειας. Αποτελεσματική αντιμετώπιση λεκέδων από μαρκαδόρους, μολύβια,
καφέ, λίπος και νικοτίνη.  
  

     ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Φινίρισμα:  Ματ    
Απόχρωση:  Λευκή  

     Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Εργαλεία εφαρμογής:  Πινέλο, ρολό, πιστόλι
Ανακινήστε προσεκτικά το περιεχόμενο. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς λίπη και σκουριές. 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: 
Σίδηρος: Αφαιρέστε τη σκουριά με μια συρματόβουρτσα ή ένα γυαλόχαρτο.  Καθαρίστε την επιφάνεια από λίπη, σκόνη και
υπολείμματα σκουριάς.  Για εσωτερική χρήση: Απλώστε ένα χέρι από το TITAN MULTIUSO AGUA.
Για εξωτερική χρήση: Απλώστε δύο χέρια. 

Γαλβανιζέ, PVC, μπρούτζος, αλουμίνιο, χαλκός και πλακάκια: Πλύνετε την επιφάνεια με νερό και απορρυπαντικό αμμωνίας.
Απλώστε μια στρώση αστάρι TITAN MULTIUSO AGUA. 
Σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία ή σε εξωτερικές επιφάνειες: Απλώστε δύο στρώσεις.

Ξύλο: Γυαλοχαρτώστε το ξύλο, στη συνέχεια καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια, απομακρύνετε τα υπολείμματα των ρητίνων
και λειάνετε τις άκρες. Απλώστε μία ή δύο στρώσεις TITAN MULTIUSO AGUA, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υλικού ή αν 
το υλικό επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες. Γυαλοχαρτώστε απαλά ανάμεσα από τις στρώσεις αν επιθυμείτε βελούδινο
φινίρισμα. Για ξύλινες εξωτερικές επιφάνειες: Εφαρμόστε πριν το TITANXYL Lasur Fondo Νερού.

MDF: Απλώστε δύο στρώσεις και γυαλοχαρτώστε στο ενδιάμεσο. Στη συνέχεια χρησιμοποιείστε οποιαδήποτε χρώμα της ΤΙΤΑΝ.
Μπορεί να δημιουργήσει εμφάνιση λάκας χωρίς να φαίνονται τα “νερά” του ξύλου. 

Αντισκωριακό αστάρι, πολλαπλής πρόσφυσης. Εσωτερικής και εξωτερικής
χρήσης για πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες και επαναβαφή με κάθε τύπου
χρώμα. Αντιδιαβρωτική προστασία και Stain Block για σφράγισμα επίμονων
λεκέδων. Με εξαιρετική καλυπτικότητα και ευκολία στη χρήση.   

Χρόνος στεγνώματος  Στην αφή Επαναβαφή
(στους 23οC)                  30-60 λεπτά         6-8 ώρες

Πυκνότητα: 1,25 - 1,30 Kg/l
Προτεινόμενο πάχος φιλμ: 
Μεταλλικές μή σιδηρούχες επιφάνειες: 30 - 35 µ (1 χέρι) 
Μεταλλικές σιδηρούχες επιφάνειες: 70 - 80 µ (2 χέρια)
VOC: 2.004/42IIA (i) (140/140) Max. COV 100 g/l

Αραίωση / Καθαρισμός: Νερό
Συσκευασίες:   750 ml, 4 L

Αντισκωριακό Αστάρι Νερού
Μultiuso Αgua 

     Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Άοσμο και ταχυστέγνωτο. Αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 9227: 2012
Επαναβάφεται με κάθε τύπου χρώμα: ενός και δύο συστατικών, νερού, διαλύτου, αλκυδικά, πολυουρεθάνης, εποξειδικά κλπ.
Σφραγιστικό λεκέδων. Χρωματίζεται ώστε να χρειάζεται λιγότερες στρώσεις τελικού χρώματος. 
  

Για επαναβαφή με χρώμα 2 συστ/κών, εποξειδικά ή
πολυουρεθάνης:  24 ώρες 
Απόδοση: 8-12 τμ ανά λίτρο
Συνθήκες Εφαρμογής:  +10ºC - +30ºC

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 12197



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΛ: 2109425425 

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:  Αν η παλιά στρώση είναι σε καλή κατάσταση, καθαρίστε την και εφαρμόστε το TITAN MULTIUSO AGUA.
Γυαλοχαρτώστε για να βελτιώσετε την πρόσφυση.  

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Εαν το TITAN MULTIUSO AGUA δεν επαναβαφεί σε 7 ημέρες τότε είναι καλό να περάσετε την επιφάνεια 
με γυαλόχαρτο ώστε να βελτιώσετε την πρόσφυση του τελικού χρώματος. 

ΩΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕ∆ΩΝ: Απλώστε μια πρώτη στρώση στην επιφάνεια με το πρόβλημα. Για επίμονους λεκέδες απλώστε και
δεύτερη στρώση. Σημειώνουμε ότι το Multiuso μονώνει και διορθώνει τους επίμονους λεκέδες, αλλά δεν τους καλύπτει. 
Η πλήρης κάλυψη επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Εαν η επιφάνεια με το πρόβλημα είναι πολύ 
μεγάλη τότε χρησιμοποιείστε το αστάρι νερού Α17.

ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αφαιρέστε τις παλιές στρώσεις και εφαρμόστε όπως για τις νέες επιφάνειες. 


